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Funkce převodního systému[editovat |  

Buňky převodního systému, podobně jako naprostá většina ostatních 
živých buněk, nesou na své plazmatické membráně elektrický náboj 
(potenciál). Ten je dán rozdílem v koncentraci malých iontů uvnitř a vně 
buňky. Vnitřek buňky je nabitý záporně (hodnota se pohybuje kolem -70 
mV). Za různých fyziologických stavů dochází vlivem řízeného toku iontů 
přes membránu ke změnám elektrického potenciálu, což dále ovlivňuje 
řadu funkcí v buňce. Buňky převodního systému mají schopnost spontánní 
depolarizace, tedy v důsledku pomalého toku sodíkových iontů přes 
plazmatickou membránu měnit pozvolna samovolně napětí na této 
membráně a po dosažení určitého prahového napětí se rozbíhá série 
rychlých dějů, jejímž základem je otevření membránových kanálů pro 
sodík. Dochází tím k rychlému proudění sodíkových iontů po svém 
koncentračním gradientu (koncentrace sodíku vně buňky je mnohem vyšší 
než uvnitř) a následně ke změně membránového napětí v buňce do 
pozitivních hodnot. Dochází k depolarizaci, ke vzniku akčního potenciálu. 
Jednotlivé buňky srdečního svalu jsou propojeny vodivými spoji 
(označovanými jako gap junctions), kterými se tato změna membránového 
napětí rychle lavinovitě šíří z buňky na buňku a je podstatou šíření 
srdečního vzruchu. Otevření sodíkových kanálů je následováno otevřením 
kanálů pro draslík, který proudí po svém koncentračním gradientu z buňky 
ven (jeho koncentrace v buňce je mnohem vyšší než v mezibuněčném 
prostoru). Tím dochází k návratu membránového potenciálu do původních 
negativních hodnot (repolarizaci). Přechodně dochází dokonce k 
zvýraznění negativity potenciálu (hyperpolarizaci). V této fázi buňka není 
ihned schopna vzniku dalšího akčního potenciálu, mluví se o 
takzvané refrakterní fázi. Stabilní koncentraci sodíkových a draslíkových 
iontů mezitím udržuje sodno-draselná pumpa, která čerpá sodné ionty z 
buňky a draselné dovnitř, přičemž na tento děj proti koncentračnímu 
gradientu spotřebovává energii ve formě ATP. 

 

 

 

 

1.2 Činnosť srdca (bez úvodního odstavce) 
Základom prevodného systému srdca, ako aj pri nadmernej väčšine živých 
buniek, je elektrický potenciál na plazmatickej membráne. Elektrický 
potenciál je daný koncentráciou iónov v intracelulárnom a extracelulárnom 
prostredí bunky. Vnútro bunky je nabité záporne. Hodnota sa pohybuje 
okolo -70mV. Intracelulárne prostredie bunky je teda záporné oproti 
extracelulárnemu, ktoré má náboj kladný. V 
intracelulárnom prostredí buniek je prevaha kladných draselných iónov a 
veľmi malá koncentrácia záporných chloridových a kladných sodných 
iónov. V priestore extracelulárnom je naopak prevaha záporných 
chloridových a kladných sodných iónov a malá koncentrácia kladných 
draselných iónov.  
Za rôznych fyziologických stavov dochádza vplyvom riadeného toku iónov 
cez membránu k zmenám elektrického potenciálu, čo ďalej ovplyvňuje rad 
funkcií v bunke. Bunky prevodového systému majú schopnosť spontánnej 
depolarizácie, teda v dôsledku pomalého toku sodíkových iónov cez 
plazmatickú membránu meniť pozvoľne 
samovoľne napätia na tejto membráne a po dosiahnutí určitého prahového 
napätia sa rozbieha séria rýchlych dejov, ktorej základom je otvorenie 
membránových kanálov pre ióny sodíku. Dochádza tým k rýchlemu 
prúdeniu sodíkových iónov v smere koncentračného gradientu 
(koncentrácia sodíka mimo bunky je oveľa vyššia 
ako vo vnútri) a následne k zmene membránového napätia v bunke do 
kladných hodnôt. Dochádza k depolarizácii a tým k vzniku akčného 
potenciálu. 
Jednotlivé srdečné bunky sú prepojené vodivými spojmi (gap junctions), 
ktorýmisa táto zmena membránového napätia rýchlo lavínovito šíri z bunky 
na bunku a je podstatou šírenia srdcového vzruchu. Otvorenie sodíkových 
kanálov je nasledované otvorením kanálov pre draslík, ktorý prúdi v smere 
koncentračného gradientu z bunky von (jeho koncentrácia v bunke je oveľa 
vyššia ako v medzibunkovom priestore). Tým dochádza k návratu 
membránového potenciálu do pôvodných negatívnych 
hodnôt (repolarizácia). Prechodne dochádza dokonca k zvýrazneniu 
negativity potenciálu (hyperpolarizácia). V tejto fáze bunka nie je ihneď 
schopná vzniku ďalšieho akčného potenciálu, hovorí sa o takzvanej 
refraktérnej fáze. Stabilnú koncentráciu sodíkových a draslíkových iónov 
medzitým udržiava sodno-draselná pumpa, ktorá čerpá sodné ióny z bunky 
a draselné do bunky. Ide o aktívny transport proti 
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Buňky převodního systému jsou tak specializované pro tvorbu vzruchu 
a jeho následnou distribuci ve formě rychle se šířícího akčního 
potenciálu po celém srdci. V buňkách pracovního myokardu, tedy 
svalovině specializované k vlastnímu stahu vede akční potenciál k 
dějům, které vyústí v kontrakci – svalový stah. Převodní systém pracuje 
do jisté míry autonomně, ovšem pod vlivem vyšších center, který se 
uskutečňuje prostřednictvím autonomních nervových vláken a 
některých hormonálních působků z krevního oběhu. Centrum řízení 
srdeční činnosti je umístěno v prodloužené míše. Parasympatický 
nervový systém spontánní depolarizaci a rychlost vedení v AV uzlu 
zpomaluje a vede tak ke snížení tepové frekvence, sympatický nervový 
systém naopak ovlivněním SA uzlu a AV uzlu zrychluje. V řadě 
fyziologických i chorobných stavů tak dochází ke zvýšení tepové 
frekvence (při svalové námaze, stresu, horečce, velkých ztrátách 
tekutin a mnoha dalších), naopak v době převahy parasympatiku se 
srdeční frekvence zpomaluje (ve spánku, v klidu, po jídle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
koncentračnému gradientu a spotrebováva energiu vo forme ATP. Bunky 
prevodného systému sú takto špecializované pre tvorbu a distribúciu 
vzruchu po celom srdci. 
V bunkách pracovného myokardu, vedie akčný potenciál k dejom, ktoré 
spôsobia svalovú kontrakciu. Prevodný systém pracuje do istej miery 
autonómne. Avšak je podriadený vplyvu vyšších centier, ktorý sa 
uskutočňuje prostredníctvom autonómnych nervových vlákien a niektorých 
hormonálnych látok z krvného obehu. Centrum riadenia srdcovej činnosti 
je umiestnené v predĺženej mieche. Parasympatikový nervový systém 
spontánne spomaľuje depolarizáciu a rýchlosť vedenia v AV uzle a vedie 
tak k zníženiu tepovej frekvencie. Sympatický nervový systém naopak 
ovplyvnením sinoatriálneho uzla a atrioventrikulárneho uzla zrýchľuje 
tepovú frekvenciu. V rade fyziologických a patofyziologických stavov tak 
dochádza k zvýšeniu tepovej frekvencie (pri svalovej námahe, strese, 
horúčke, veľkých stratách tekutín a mnohých ďalších), naopak v dobe 
prevahy parasympatiku sa srdcová frekvencia spomaľuje 
(po jedle, v spánku, v pokoji). 
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